Voël-vriendelike brand- en beweidings
gunstige-praktyke vir grasveld

BEWEIDING

BRANDPRAKTYKE

Voëlbewarings- en ekonomiese weidingsdoelwitte word saam bereik in Suid-Afrika se grasveld
Aanbevelings

Voël-verwante redes

Vermy jaarlikse brande, behalwe in die
geval van voorbrande.

Die brandseisoen oorvleuel in die geval van baie grasveldvoëls met die gebiedsafbakeningstadium van
die broeisiklus. Jaarlikse brand kan lei tot voedseltekorte en onvoldoende beskutting vir nesmaak weens
groter blootstelling aan roofdiere. Voorbrande wat jaarliks gebrand word bied voldoende habitat vir voëls
wat oop, kortgrashabitat verkies.

Vermy brande te vroeg of te laat in die
brand-seisoen.

Herhaaldelike brand lank nadat die groeiseisoen begin het kan voëls in die broeityd (eiers), neskuikens of
jong voëls in die lente-somer benadeel. Deur herhaaldelike meer as net die voorbrande té vroeg in die seisoen (herfs) te brand, kan lei tot onvoldoende beskutting en voedsel vir die voëls om die winter te oorleef.

Brand minder as die helfte van enige
bestuursgebied in een jaar.

Baie grasveldvoëls benodig genoegsame ongebrande dekking en weigebiede om in ’n bepaalde area
volhoubaar te oorleef.

Brand minstens elke vier jaar.

Voëls kan in die broeityd nie ou, dooie en digte grasveld benut nie, aangesien dit letterlik vir hulle
ontoeganklik is.

Vermy die herhaaldelike brand van baie
groot kampe.

Diere wat die brande nie kan oorleef nie, moet in staat wees om vanuit aangrensende ongebrande
populasies na afgebrande areas terug te keer. As die afgebrande area altyd te groot is en nie in ’n mosaïek
patroon gebrand word nie, kan plaaslike uitsterwing voorkom.

Voorkom langdurige oorbeweiding.

Dit kan lei tot ’n afname in groeikrag, veranderde spesiesamestelling en agteruitgaan in veldtoestande, en
’n gevolglike verandering of afname in voëldiversiteit.

Vermy selektiewe beweiding deur kortgrasbeweiers (skape en blesbokke).

Dit kan blomplante en insekte verminder. Om selektiewe beweiding te voorkom, moet bees-tot-skaapverhoudings geoptimaliseer word, waar moontlik in ’n bees-tot-skaap-verhouding van 1:1 of hoër. Hierdie
aanbeveling beoog ’n afname in skaapgetalle eerder as ’n toename in beesgetalle.

Beperk intensiewe beweiding laat in die
seisoen.

Voëls wat op die grond nesmaak kan negatief beïnvloed word deur vertrapping of deur ‘n toename van
roofdiere wat neste opspoor.

Vermy om nuwe grasgroeisels elke jaar
dadelik na ’n brand te laat bewei.

Dit kan gronderosie, verliese aan voedingstowwe, asook die verlies van blaarmateriaal waarin baie insekte
leef, veroorsaak en sodoende word voedselbeskikbaarheid vir grasveldvoëls verlaag.

HIERDIE IS SLEGS GENERIESE RIGLYNE. ENIGE BESTUURSAANBEVELINGS MOET VELDTOESTANDE IN AG NEEM.
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Vaalrivierlewerik

Drakensberglewerik

Die Vaalrivierlewerik verkies swaar beweide en/of onlangs gebrande areas.
Die Drakensberglewerik verkies kort,
digte grasveld op koppies en rante, en
verdra swaar winterbeweiding.

Geelborskoester

Rooivlerkpatrys

Veldpou

Sommige grasveldspesialiste verkies ongeskonde grasveld en kan
intensiewe beweiding of gereëlde
brande nie verdra nie.

Sekretarisvoël

Talle groot voëls benodig groot areas
met geskikte habitat. Handhawing
van habitatverbindings is belangrik,
en moet op die plaas- en groter landskapskaal bestuur word.

Oostelike Rooipootvalk

Insekvretende roofvoëls is
afhanklik van gesonde insekbevolkings, wat verander na
gelang van bestuurspraktyke.

Vermy dit om jaarliks op dieselfde tyd en met dieselfde soort vuur te brand. Sommige voëls verkies onlangs beweide grasveld terwyl ander
ongeskonde grasveld verkies.
• Vleilande moet nie jaarliks gebrand word nie.
• Vermy dit om ‘n hele vleiland op een
slag af te brand.
• Vermy swaar winter-beweiding.
• Vertrapping moet sover moontlik
beperk word.
• Baie voëls broei seisoenaal in vleilande.
• Somerbesoekers oornag dikwels in
vleilande.
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Lelkraanvoël

Mahem

Grasuil

Baie voëls broei seisoenaal in vleilande.

Sonering is noodsaaklik om toe te laat dat verskillende vuur- en beweidingsintensiteite
toegepas kan word in verskillende areas.
• Klipbanke, rivieroewers en ander natuurlike vuur uitsluitende gebiede asook belangepunte van
diversiteit moet beskerm word, aangesien die hoogste vlakke van plantdiversiteit dikwels hier voorkom.
• Hierdie gebiede moet gesoneer word om endemiese grasveldvoëls soos die Bergklipwagter,
Drakensberglangstertjie, Oranjeborsberglyster en Bergpietjiekanarie te beskerm.

Witvlerk Vleikuiken

Somerbesoekers oornag
dikwels in vleilande.

Drakensberglangstertjie

Deur Charmaine Uys, Hanneline Smit-Robinson & Daniel Marnewick, BirdLife South Africa Vertaal deur Vanessa Stone (WWF-SA) en Francois de Wet (Enviropulse CC). BirdLife Suid Afrika se grasveldprogram word geborg deur WWF Nedbank Green Trust. Vir meer inligting, kontak Dr Charmaine Uys: sel 082 265 2762 of epos charmaine.uys@birdlife.org.za.
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